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กำรพั ฒ นำของประเทศในปั จ จุบั น ทั้ งทำง
ด้ ำ นเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี และสั ง คม ส่ ง ผลให้ มี
กำรเจริ ญ เติ บ ทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศ เช่ น
ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่เพิ่มมำกขึ้น เทคโนโลยี
ที่ ทั น สมั ย เป็ น ต้ น ซึ่ งกำรขนส่ ง ทำงทะเลนั บ ว่ ำ มี
บทบำทส ำคั ญ ในกำรท ำให้ มู ล ค่ ำ กำรส่ ง ออกและ
นำเข้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว สร้ำงมูลค่ำกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศอย่ำงมำก ด้วยกำรขนส่ง สินค้ำส่งออกและ
นำเข้ำผ่ำนท่ำเรือ
ในขณะเดี ย วกั น กำรพั ฒ นำอย่ ำ งรวดเร็ ว
ได้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษ
ทำงอำกำศ มลพิ ษ ทำงน้ ำ มลพิ ษ ทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง และกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นต้น
ในบทควำมนี้จะกล่ำวถึงเฉพำะมลพิษจำกกำรขนถ่ำย
สิ น ค้ ำทำงทะเลของประเทศไทยในบริ เวณท่ ำเรื อ
เกำะสีชังเท่ำนั้น
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ปัญหามลพิษจากการขนถ่ายสินค้าทางทะเลและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณเกาะสีชัง
เกำะสีชัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นบริเวณที่มี กำรขนถ่ำยสินค้ำของเรือสินค้ำขนำดใหญ่
ซึง่ พบว่ำมีปัญหำด้ำนต่ำง ๆ เกิดขึ้น (เทศบำลตำบลเกำะสีชัง, 2561ข) ได้แก่
ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1. กำรกำจัดขยะมูลฝอยในทะเลรอบเกำะสีชัง
2. ปะกำรังและแหล่งอำศัยของสัตว์น้ำถูกทำลำย
3. กำรจับสัตว์น้ำที่ไม่ถูกกฎหมำย
4. กำรจัดระเบียบกำรจอดเรือ
5. กำรฟุ้งกระจำยเนื่องจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6. กำรจัดระเบียบกำรเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปัญหำมลพิษและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เกำะสีชัง เป็นปัญหำสำคัญที่ควรหำแนวทำง
ในกำรป้ องกัน และแก้ไขอย่ ำงเร่ งด่ วน เนื่ องจำกปั ญ หำข้ำงต้น ส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพ ยำกร
ทำงทะเล ตลอดจนส่ ง ผลต่ อ กำรด ำรงชี วิ ต ของประชำชนในบริ เวณเกำะสี ชั ง ทั้ ง ด้ ำ นเศรษฐกิ จ สั งคม
สิ่งแวดล้อม และกำรท่องเที่ยว ซึ่งปัญหำที่ควรเร่งดำเนินกำรแก้ไข เช่น กำรฟุ้งกระจำยเนื่องจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำ
กำรกำจัดขยะมูลฝอยในทะเลรอบเกำะสีชัง กำรจัดระเบียบกำรจอดเรือ เป็นต้น
มลพิษทางทะเล
กรมควบคุมมลพิษ (2560ก) ให้นิยำม “มลพิษทางทะเล” หมำยถึง กำรที่มนุษย์นำเอำสิ่งต่ำง ๆ ลงสู่
สิ่งแวดล้อมในทะเล เช่น น้ำเสีย ขยะ ไม่ว่ำจะโดยจงใจหรือไม่ หรือจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เมื่อกำรกระทำ
นั้นก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต เป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์ หรือกำรทำให้คุณภำพสิ่งแวดล้อม
ในทะเลเสื่อมลงและทำให้ คุณค่ำทำงสุนทรียภำพลดลง โดยแบ่งประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษทำงทะเล
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. แหล่งกำเนิดมลพิษจำกชำยฝั่ง เช่น ชุมชน สถำนที่ท่องเที่ยว พื้นที่อุตสำหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ท่ำเรือ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติชำยฝั่งและในทะเล
2. แหล่งกำเนิดมลพิษทำงทะเล เช่น ท่ำเทียบเรือ กำรเดินเรือ กำรทำประมง กำรทำเหมืองแร่ในทะเล
กำรขุดร่องน้ำ และกำรขุดเจำะก๊ำซธรรมชำติ ส่ งผลให้เกิดกำรปนเปื้อนของสำรมลพิษ และกำรฟุ้งกระจำย
เช่น ฝุ่นละออง น้ำมัน เป็นต้น
สถานการณ์มลพิษจากการขนถ่ายสินค้าทางทะเลของประเทศไทย: กรณีเกาะสีชัง
ข้อมูลทั่วไปเกาะสีชัง
เกำะสี ชั งมี พื้ น ที่ 7.96 ตำรำงกิ โลเมตร ตั้ งอยู่ บ ริเวณตอนในของอ่ ำวไทย อยู่ห่ ำงอ ำเภอศรีร ำชำ
จังหวัดชลบุรี ประมำณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 117 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง (เทศบำลตำบลเกำะสีชัง, 2561ก) ดังนี้
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ทิศเหนือจรดทะเลเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร
ทิศใต้จรดทะเลเขตอำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออกจรดทะเลเขตอำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันตกจรดทะเลเขตอำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 1 อำณำเขตเกำะสีชัง
ที่มา: ข้อมูลทั่วไป. โดย เทศบำลเกำะสีชัง, 2561, สืบค้นจำก https://www.kohsichang.go.th
การปกครอง
เดิมเกำะสี ชังอยู่ในเขตกำรปกครองของจังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อปี พ.ศ. 2486 ได้โอนมำขึ้นกับ
อำเภอศรีร ำชำ จั งหวัด ชลบุ รี และตั้ งเป็ น กิ่ งอำเภอ เมื่อวัน ที่ 1 มกรำคม 2486 และยกฐำนะเป็ น อำเภอ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2537 โดยมีเขตกำรปกครอง 1 ตำบล คือ ตำบลท่ำเทววงษ์ มี 7 หมู่บ้ำน ทั้งนี้อำเภอ
เกำะสีชังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอยู่ 2 แห่ง คือ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำเทววงษ์ และสุขำภิ บำล
เกำะสีชัง ต่อมำสุขำภิบำลเกำะสีชัง ได้ยกฐำนะเป็นเทศบำลตำบลเกำะสีชัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2542
เทศบำลตำบลเกำะสีชัง ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงเขตเทศบำลใหม่ลงไปในทะเลน่ำนน้ำไทย โดยพลตำรวจเอก
โกวิ ท วัฒ นะ รั ฐ มนตรี ว่ ำกำรกระทรวงมหำดไทย ได้ ล งนำมประกำศกระทรวงม หำดไทยเปลี่ ย นแปลง
เขตเทศบำลตำบลเกำะสีชัง เมื่อวัน ที่ 30 ตุลำคม 2551 โดยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบำลตำบลเกำะสีชังใหม่
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทะเล ทำให้เทศบำลตำบลเกำะสีชัง มีพื้นที่รับผิดชอบในทะเลเพิ่มขึ้นอีก 17.65 ตำรำงกิโลเมตร
รวมพื้นที่บนบกเดิม 7.96 ตำรำงกิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 25.61 ตำรำงกิโลเมตร (เทศบำลตำบลเกำะสีชัง, 2561ข)
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ภาพที่ 2 ที่ตั้งอำเภอเกำะสีชัง
ที่มา: ประวัติเทศบาล. โดย เทศบำลเกำะสีชัง, 2561, สืบค้นจำก https://www.kohsichang.go.th
จำกประกำศยุบ รวมพื้น ที่ของกระทรวงมหำดไทยเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2547 ปรำกฏข้อมูลว่ำ
พื้นที่เดิมกับพื้นที่ยุบรวมไม่ติดต่อกัน โดยมีน้ำทะเลคั่นอยู่ตรงกลำง เนื่องจำกเกำะขำมใหญ่อยู่ห่ำงจำกเกำะสีชัง
ประมำณ 1.4 กิโลเมตร ส่งผลให้กำรดำเนินโครงกำรบำงอย่ำงเกิดควำมไม่สะดวกและส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำ
ของโครงกำร ต่อมำได้มีประกำศกระทรวงมหำดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบำลตำบลเกำะสีชัง เมื่อวันที่ 30
ตุลำคม พ.ศ. 2551 โดยครอบคลุมพื้นที่ทะเล ทำให้เทศบำลตำบลเกำะสีชัง มีพื้นที่รับผิดชอบในทะเลเพิ่มขึ้นอีก
17.65 ตำรำงกิโลเมตร (เทศบำลตำบลเกำะสีชัง, 2561) ซึ่งเทศบำลตำบลเกำะสีชัง สำมำรถออกกฎหมำย
ท้องถิ่นและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ใน
ทะเลรอบเกำะสีชังจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงทะเล
จำกข้อมูลข้ำงต้น ปัญหำฝุ่นละอองจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำ ปัญหำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจำกเรือ
ปั ญ หำน้ ำเสี ย จำกเรือและกำรล้ ำงระวำงเรื อ เป็นต้น นับเป็นปั ญ หำส ำคัญ ในพื้ นที่ บริเวณท่ ำเรือเกำะสี ชัง
ซึ่งเป็น พื้น ที่ที่ใช้ในกำรขนถ่ ำยสินค้ำเทกองชนิดต่ำง ๆ เช่น ปูนซีเมนต์ แป้งมันสำปะหลัง ถ่ำนหิ น ปุ๋ยเคมี
ถั่วเหลือง และโซดำแอส เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) นอกจำกนี้ ยังมีสินค้ำบรรจุหีบ ห่อ เช่น น้ำตำล
ข้ ำวสำร ข้ ำวโพด เป็ น ต้ น ซึ่ งปั ญ หำดั งกล่ ำวข้ ำงต้ น เป็ น ปั ญ หำส ำคั ญ ที่ จ ะต้ อ งหำแนวทำงป้ อ งกั น และ
ดำเนินกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณท่ำเรือ
องค์กรนิติบัญญัติกับปัญหามลพิษทางทะเล
องค์กรนิ ติ บัญ ญั ติ มีการประชุมเพื่อ แก้ไขปั ญ หามลพิษ จากการขนถ่า ยสิน ค้าทางทะเลบริเวณ
เกาะสีชัง ดังต่อไปนี้
1. กำรประชุ ม สภำผู้ แ ทนรำษฎร (สมั ย สำมั ญ นิ ติ บั ญ ญั ติ ) ครั้งที่ 23 วั น พฤหั ส บดี ที่ 15 มี น ำคม
พ.ศ. 2555 ได้มีกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งข้ำมพรมแดน พ.ศ. ....
และร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งมีผู้อภิปรำยเกี่ยวกับกำรขนถ่ำยสินค้ำ
ของเรือระหว่ำงประเทศในบริเวณเกำะสีชัง ที่ส่งผลให้มีสำรพิษต่ำง ๆ ตกหล่นลงในทะเล และผู้อภิปรำยเสนอ
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ให้รัฐบำลในขณะนั้นดำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, สำนักรำยงำน
กำรประชุมและชวเลข, 2555, น. 161) ซึ่งได้มีกำรตรำเป็นพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ง
ข้ำมพรมแดน พ.ศ. 2556 ประกำศในรำชกิจจำนุเษกษำ เล่มที่ 130 ตอนที่ 30 ก วันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2556
หน้ำ 5 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
2. กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร (สมัยสำมัญทั่วไป) ครั้งที่ 11 วันศุก ร์ที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2556
ได้ มี ก ำรพิ จ ำรณำร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ให้ อ ำนำจกระทรวงกำรคลั ง กู้ เงิ น เพื่ อ พั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน
ด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งมีผู้อภิปรำยเกี่ยวกับกำรขนส่งสินค้ำบริเวณเกำะสีชัง มีสินค้ำ
ร่ ว งหล่ น ในทะเลส่ งผลต่ อ มลภำวะที่ จ ะต้ อ งจั ด กำรเพื่ อ ไม่ ให้ ส่ งผลต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม (ส ำนั ก งำนเลขำธิก ำร
สภำผู้แทนรำษฎร, สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข, 2556, น. 137)
โดยที่ศำลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 3-4/2557 ลงวันที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2557 เห็นว่ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน เพื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....
มีข้อควำมขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ 169 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 170 อันเป็นสำระสำคัญเป็นผลให้
ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว เป็นอันตกไป และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นเพรำะไม่มีผลทำให้คำวินิจฉัย
เปลี่ยนแปลง
3. คณะอนุกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง ในคณะกรรมำธิกำร
กำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ลงพื้นที่เกำะสีชัง จังหวัดชลบุรี วันที่ 15
กุมภำพันธ์ 2560 เพื่อศึกษำสภำพปัญหำมลพิษทำงอำกำศในบริเวณเกำะสีชัง ซึ่งเกิ ดจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำ
เทกองขึ้น-ลง เรือสินค้ำ กำรทิ้งขยะลงทะเลของเรือสินค้ำ และมลภำวะอื่น ๆ ทำงทะเลรอบเกำะสีชัง ซึ่งสร้ำง
ปัญหำมลพิษอย่ำงมำก (คณะอนุกรรมำธิกำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง
ในคณะกรรมำธิกำรกำรทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม สภำนิติบัญ ญั ติแห่ งชำติ, 2560) สรุปมลพิ ษ
ที่เกิดขึ้นไว้ดังนี้
3.1 มลพิษจำกขยะ
ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในทะเลบริเวณรอบเกำะสีชังที่เกิดจำกเรือโป๊ะ
และทุ่นขนถ่ำยสินค้ำ สำมำรถจำแนกขยะได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้
1) ขยะที่ เกิ ด จำกกำรอุ ป โภค–บริ โ ภค ในชี วิ ต ประจ ำวั น เช่ น เศษอำหำร ถุ ง พลำสติ ก
กระดำษ เป็นต้น
2) ขยะสินค้ำคงเหลือจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำซึ่งเป็นสินค้ำที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
ปูนซีเมนต์ ถ่ำนหิน แป้งมัน ปุ๋ย โซดำแอช กำมะถัน กำกถั่ว และยิปซั่ม เป็นต้น
3) น้ ำเสี ย สิ่ งปฏิ กู ล จำกกำรล้ ำงระวำงเรื อ กำรล้ ำ งพื้ น ทุ่ น ขนถ่ ำยสิ น ค้ ำ เป็ น ต้ น ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
3.2 มลพิษจำกน้ำมัน
มลพิษจำกน้ำมัน เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงถ่ำยน้ำมัน ล้ำงเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่ำง ๆ และ
ปั๊มน้ำทิ้งลงในทะเล
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3.3 มลพิษจำกน้ำอับเฉำ
มลพิ ษ จำกน้ ำอั บ เฉำ ซึ่ ง น้ ำอั บ เฉำเป็ น น้ ำที่ ใช้ในกำรถ่ ว งเรือ เช่ น เรือ เปล่ ำจำกประเทศ
แอฟริกำจะถ่วงน้ำจำกแอฟริกำมำถึงเกำะสีชัง เมื่อมำถึง เรือดังกล่ำวจะปล่อยน้ำอับเฉำออก เพื่อเตรียมเรือ
สำหรับกำรบรรทุกสินค้ำที่ท่ำเรือแหลมฉบัง โดยจะปล่อยน้ำอับเฉำที่เกำะสีชังลงสู่ทะเล
3.4 มลพิษจำกน้ำท้องเรือ
มลพิ ษจำกน้ ำท้องเรือ เป็ น มลพิษอัน เกิดจำกน้ ำที่ล้ ำงระวำงสิ น ค้ำและน้ำจำกห้ องเครื่อ ง
ซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องไม่เกิน 100 PPM ก่อนที่จะปล่อยออกนอกเรือได้
3.5 มลพิษจำกอำกำศและฝุ่นละอองจำกกำรดำเนินงำนของเรือสินค้ำ
กำรขนถ่ำยสินค้ำบริเวณท่ำทอดสมอเรือระหว่ำงอำเภอเกำะสี ชังและอำเภอศรีรำชำ ได้แก่
ถ่ำนหิน แป้งมัน ปุ๋ย ปูนซีเมนต์ และยิปซั่ม เป็นต้น ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
4. คณะกรรมำธิกำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ลงพื้นที่เกำะสีชัง
จังหวัดชลบุรี ช่วงวันที่ 24-25 มีนำคม 2561 เพื่อติดตำมควำมคื บหน้ำกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
บริเวณชำยหำดพัทยำอำเภอบำงละมุง และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำในทะเลระหว่ำงอำเภอ
เกำะสีชังกับอำเภอศรีรำชำ จำกกรณีที่ได้มีกำรร้องเรียนสภำพปัญหำขยะบนเกำะสีชังเนื่องจำกมีกำรถ่ำยเท
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำล้ำงท้องเรือ และขยะจำกเรือสินค้ำต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นขยะที่อันตรำย เช่น ปูนซีเมนต์
ถ่ำนหิน แป้งมันสำปะหลัง โซดำแอช และกำมะถัน โดยกำรขนถ่ำยสินค้ำจะสร้ำงปัญหำต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
ในท้องทะเล (คณะกรรมำธิกำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ, 2561)
เห็นได้ว่ำฝ่ำยนิติบัญญัติได้ให้ควำมสำคัญกับปัญหำมลพิษและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลที่เกิดขึ้น เนื่องจำก
กำรค้ำทำงทะเลยังมีกำรขยำยตัวอยู่ตลอดเวลำ และปัญหำมลพิษทำงทะเลข้ำงต้นยังคงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่อง
สำคัญที่กระทบต่อสุขภำวะของประชำชนและจำเป็นจะต้องได้รับกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี
สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) (2562) ได้รวบรวมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพำณิชยนำวี ได้แก่
1. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456
กำหนดหลั ก เกณฑ์ เพื่ อ ควำมปลอดภั ย ในกำรเดิ น เรือ ในน่ ำนน้ ำไทยและเขตต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งก ำหนด
มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันมลพิษทำงทะเล ว่ำด้วยกำรทิ้งอับเฉำลงในลำแม่น้ำ, เขตท่ำ, หรือในทำเล
ทอดสมอจอดเรือ ตำมมำตรำ 119 และมำตรำ 119 ทวิ ดังนี้
มำตรำ 119 ห้ ำมมิ ให้ ผู้ ใดเท ทิ้ ง หรือท ำด้ว ยประกำรใด ๆ ให้ หิ น กรวด ทรำย ดิ น โคลน อับ เฉำ
สิ่งของหรือสิ่ งปฏิกูล ใด ๆ ยกเว้น น้ ำมัน และเคมีภัณ ฑ์ ลงในแม่น้ำ ล ำคลอง บึง อ่ำงเก็บน้ำ หรือทะเลสำบ
อันเป็นทำงสัญจรของประชำชนหรือที่ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภำยในน่ำนน้ำไทย อันจะเป็น
เหตุให้เกิดกำรตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกเจ้ำท่ำ ผู้ใดฝ่ำฝืนต้องระวำงโทษ
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จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่ำใช้จ่ำยที่ต้องเสียใน
กำรขจัดสิ่งเหล่ำนั้นด้วย
มำตรำ 119 ทวิ ห้ำมมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทำด้วยประกำรใด ๆ ให้ น้ำมันและเคมีภัณ ฑ์ห รือสิ่งใด ๆ
ลงในแม่น้ ำ ล ำคลอง บึ ง อ่ ำงเก็บ น้ ำ หรื อทะเลสำบอั น เป็ น ทำงสั ญ จรของประชำชนหรือ ที่ ป ระชำชนใช้
ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภำยในน่ำนน้ำไทย อันอำจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม
หรือเป็นอันตรำยต่อกำรเดินเรือในแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่ำงเก็บน้ำ หรือทะเลสำบดังกล่ำว ผู้ใดฝ่ำฝืนต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำทหรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่ำใช้จ่ำ ยที่ต้องเสียไป
ในกำรแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่ำเสียหำยเหล่ำนั้นด้วย
2. พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
(ป้องกันเรือเกิดอุบัติเหตุอันนำมำซึ่งควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมได้)
ได้วำงมำตรกำรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเรือ เช่น ยำมระวังเหตุ อัตรำควำมเร็วปลอดภัยกำรเสี่ยงภัยจำก
กำรโดนกัน กำรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงกำรโดนกัน เป็นต้น เพื่อป้องกันเรือเกิดอุบัติเหตุอันนำมำซึ่งควำมเสียหำย
ต่อสิ่งแวดล้อมได้
3. พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547
ได้วำงมำตรกำรเกี่ยวกับควำมเสียหำยรวมถึงควำมเสียหำยจำกมลภำวะ เฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่ตำมหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพำณิชยนำวีระหว่ำงประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปให้นำมำเฉลี่ยได้
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
ได้กำหนดควำมหมำยของ “ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มีอยู่ห รือเกิดขึ้น
ตำมธรรมชำติในบริเวณทะเล และชำยฝั่ง รวมถึงพรุชำยฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำชำยฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสำบ และ
บริเวณพื้นที่ปำกแม่น้ำ ที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ำทะเลเข้ำถึง เช่น ป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด
หำด ที่ชำยทะเล เกำะ หญ้ำทะเล ปะกำรัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้ ำงขึ้นเพื่อประโยชน์
แก่ระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ง เช่น ปะกำรังเทียม แนวลดแรงคลื่น และกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
และได้วำงหลักกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งไว้ว่ำ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำบุคคลใด
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย
มีอำนำจสั่งให้บุคคลนั้นระงับกำรกระทำ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งนั้นเป็นกำรชั่วครำว ตำมควำมเหมำะสม
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) (2562) ได้รวบรวมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎหมำยเกี่ ย วกั บ กำรห้ ำ มทิ้ ง สิ่ งปฏิ กู ล หรือ มู ล ฝอยในที่ ห รื อ ทำงสำธำรณะ ซึ่ งรวมถึ งทะเลโดย
ให้อำนำจท้องถิ่นออกข้อกำหนด
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรห้ำมทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในทำงน้ำซึ่งรวมถึงทะเล
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3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรกำหนด มำตรฐำนคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้
กำหนดโครงกำรที่ต้องจัดทำกำรทำกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมมลพิษจำกแหล่งกำเนิด
กำรระบำยน้ำทิ้งหรือกำรปล่อยทิ้งของเสีย กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งเเวดล้อม พื้นที่ควบคุมมลพิษ
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามัน พ.ศ. 2547
ระเบียบเกี่ยวกับกำรป้องกันและขจัดมลพิษทำงน้ำเนื่องจำกน้ำมัน
5. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
กฎหมำยเพื่อควบคุมกำรนำวัตถุที่ทำลำยสิ่งแวดล้อมเข้ำมำในรำชอำณำจักรทำงทะเล
อนุสัญญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล (จิตติชัย รุจนกนกนำฏ, 2561) ได้แก่
1. อนุ สั ญ ญำว่ ำด้ ว ยกำรป้ อ งกั น มลพิ ษ ทำงทะเลเนื่ อ งจำกกำรทิ้ งวั ส ดุ เหลื อ ใช้ แ ละวัส ดุ อ ย่ ำงอื่ น
(Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter)
2. อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรแทรกแซงในทะเลหลวงในกรณีที่ เกิดอุบัติกำรณ์มลพิษน้ำมัน
(International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution
Casualties)
3. อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลพิษจำกเรือ (International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรมลพิษทำงทะเลในประเทศไทย ได้แก่
ชลธิ ศ รั น สิ น โย (2562). ศึ ก ษำ “มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุ ม กำรปล่ อ ยทิ้ ง ขยะจำก
ปฏิบัติกำรของเรือเดินทะเล” โดยกล่ำวถึงภำวะมลพิษทำงทะเลอันเกิดจำกเรือเดินทะเลถือเป็นปัญหำสำคัญที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในทะเลเป็นอย่ำงมำก จำกเหตุที่ในปัจจุบันกำรคมนำคมทำงทะเล
เป็น ที่นิยมทำให้ ปริมำณเรือที่สัญจรในทะเลมีปริมำณมำก กำรให้ควำมสำคัญด้ำนกำรควบคุมภำวะมลพิษ
ทำงทะเลจำกเรือจึงจำเป็นและต้องอำศัยควำมร่วมมือในหลำยภำคส่วน ซึ่งเมื่อกล่ำวถึงลักษณะภำวะมลพิษที่
เกิดจำกเรือเดินทะเลมีด้วยกันอยู่ 3 ลักษณะ คือ กำรทิ้งเท, อุบัติกำรณ์ในกำรเดินเรือ, และกำรปล่อยทิ้งของเสีย
อัน เกิด จำกปฏิ บั ติ กำรของเรื อ ซึ่งของเสี ย อัน เป็ น มลพิ ษ จำกปฏิ บั ติ ก ำรของเรือนี้ ป ระกอบไปด้ว ย น้ ำมั น
ของเหลวที่เป็นพิษในระวำง สำรอันตรำย สิ่งปฏิกูล ขยะ และมลพิษทำงอำกำศ โดยงำนวิจัยนี้กล่ำวถึงเรื่อง
ภำวะมลพิษอันเกิดจำกกำรปล่อยทิ้งอันเกิดจำกปฏิบัติกำรของเรือเฉพำะในส่วนของขยะ ในส่วนมำตรกำร
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรควบคุมภำวะมลพิษจำกกำรปล่อยทิ้งขยะจำกเรือเดินทะเล และพิจำรณำมำตรกำร
ของประเทศไทยในเรื่องดังกล่ำว ว่ำมีควำมสอดคล้องกับมำตรกำรระหว่ำงประเทศอันถือเป็นมำตรกำรสำกล
มำกน้อยเพียงใด
จำกกำรศึกษำ พบว่ำ มีมำตรกำรว่ำด้วยเรื่องกำรควบคุมกำรปล่อยทิ้งขยะจำกเรือเดินทะเลปรำกฏ
ในกฎหมำยภำยในหลำยฉบับ แต่ก็พบปัญหำสำคัญหลำยประกำรที่ส่งผลให้กำรบังคับใช้กฎหมำยไม่เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ เช่น ปัญหำเรื่องขอบเขตกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อเรือที่ไม่ได้ครอบคลุมถึงเรือต่ำงชำติ
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ที่ เดิ น เรื ออยู่ ในทะเลไทย ปั ญ หำเรื่ อ งเขตบั งคั บ ใช้ กฎหมำยที่ ไม่ ได้ ค รอบคลุ ม ไปถึ งเขตเศรษฐกิ จจ ำเพำะ
และปัญหำเรื่องหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวด้วยกำรปล่อยทิ้งขยะ
จำกเรื อ เดิ น ทะเลที่ ไม่ มี ค วำมชั ด เจนในส่ ว นของกฎหมำยที่ ก ำหนดอ ำนำจหน้ ำที่ เป็ น กำรเฉพำะ เป็ น ต้ น
ซึ่ งปั ญ หำเหล่ ำนี้ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรควบคุ ม กำรปล่ อ ยทิ้ งขยะจำกเรือ เดิ น ทะเล กำรจะบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในกำรควบคุ ม ภำวะมลพิ ษ อั น เกิ ด จำกเรื อ เดิ น ทะเลโดยเฉพำะมำตรกำรด้ ำ นกำรควบคุ ม
กำรปล่ อยทิ้งขยะจำกเรือเดิน ทะเลตำมอนุ สั ญ ญำ MARPOL 73/78 รัฐเจ้ำของธง (flag states) มีบทบำท
สำคัญเป็นอย่ำงมำกเพรำะเป็นมำตรกำรที่บังคับต่อเรือ อย่ำงไรก็ตำม เป็นกำรยำกที่รัฐเจ้ำของธงจะสอดส่อง
ดูแลได้อย่ำงทั่วถึง ดังนั้ น บทบำทของรัฐชำยฝั่ ง (coastal states) ที่มีมำตรกำรทำงกฎหมำยภำยในทะเล
อำณำเขตและเขตเศรษฐกิจจำเพำะของรัฐตนอย่ำงครอบคลุม และบทบำทของรัฐเจ้ำของท่ำเรือ (port states)
ด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ กำรตรวจสอบเรือต่ำงชำติที่เข้ำเทียบท่ำเรือของรัฐ รวมถึงกำรจัดให้มี
สิ่งอำนวยควำมสะดวกรองรับขยะที่ท่ำเรือจึงมีควำมสำคัญไม่ด้อยกว่ำกัน ประเทศไทยในฐำนะที่มีอำณำเขต
ติดต่อกับทะเลและกำรคมนำคมทำงทะเลมีควำมสำคัญจึงควรให้ควำมสำคัญกับเรื่องดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง
ซึ่งจำกกำรพิจำรณำกฎหมำยภำยในของประเทศไทย พบว่ำค่อนข้ำงครอบคลุมถึงกำรควบคุมภำวะมลพิษ
ทำงทะเลจำกเรือพอสมควร ดังนั้น กำรปรับปรุงกฎหมำยภำยในที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับกำรควบคุมกำรปล่อย
ทิ้งขยะจำกปฏิบัติกำรของเรือเดินทะเลตำมหลักเกณฑ์ระหว่ำงประเทศก็ถือว่ำเพียงพอแล้ว
เฉลิมพงษ์ เสนำรักษ์ (2559) ศึกษำ “กำรรับอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลพิษ จำก
เรือเพื่อกำรจัดกำรขยะจำกเรือในท่ำเรือแหลมฉบัง : กรณีควำมร่วมมือของธุรกิจกำรขนส่งทำงเรือ ” โดยศึกษำ
เพื่อสำรวจระดับของผลกำรให้บริกำรอุปกรณ์รองรับขยะของท่ำเรือแหลมฉบัง วิเครำะห์ผลกระทบของปัจจัยที่
มีผลต่อกำรนำขยะมำทิ้งที่ท่ำเรือแหลมฉบังของผู้ขนส่งทำงทะเล วิเ ครำะห์ควำมสัมพันธ์ของควำมร่วมมือ
ระหว่ำงท่ำเรือแหลมฉบังและผู้ขนส่งทำงทะเล พร้อมเสนอแนวทำงเพื่อเพิ่มควำมร่วมมือในกำรจัดกำรขยะจำก
เรือ และวิเครำะห์ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกควำมร่วมมือระหว่ำงท่ำเรือแหลมฉบังและผู้ขนส่งทำงทะเล
ซึ่งใช้กำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมของผู้ขนส่งทำงทะเล และสำยเรือ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ระดับควำมถี่
ในกำรใช้บริกำรท่ำเรือแหลมฉบังของผู้ขนส่งทำงทะเล สัญชำติของบริษัทขนส่งทำงทะเล ประเภทของเรือของ
ผู้ขนส่งทำงทะเล มีผลต่อควำมแตกต่ำงของทัศนคติของผู้ขนส่งทำงทะเลเกี่ยวกับระดับของผลกำรให้บริกำร
อุปกรณ์รองรับขยะของท่ำเรือแหลมฉบัง และปัจจัยที่มีผลต่อกำรนำขยะมำทิ้งที่ท่ำเรือแหลมฉบัง และผู้ขนส่ง
ทำงทะเลแสดงควำมคิดเห็น ว่ำท่ำเรือแหลมฉบังมีกำรจัดอุปกรณ์ สำหรับรองรับขยะอันตรำยจำกเรืออย่ำง
เพี ย งพอ บริ กำรตรงเวลำ มีค วำมสะดวกในกำรติด ต่อเพื่ อขอใช้บ ริกำรเก็ บ ขยะ แต่ก็ ยังมี กำร ดำเนิ น กำร
บำงกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในบทบัญญัติของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลพิษ
จำกเรือ เพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำในกำรให้บริกำรเก็บขยะของท่ำเรือแหลมฉบัง ยกระดับกำรดำเนินงำนของ
กรมเจ้ำท่ำในกำรป้องกันมลพิษจำกขยะจำกเรือ และเพิ่มควำมร่วมมือระหว่ำงท่ำเรือแหลมฉบังและผู้ขนส่ง
ทำงทะเล
กรมควบคุมมลพิษ (2557) ศึกษำ “ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภำวะมลพิษ กรณีกำรขนส่งสินค้ำ
บริเวณเกำะสีชังเพื่อประเมินศักยภำพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกำรเป็นเขตขนส่งสินค้ำระดับภูมิภำคเพื่อ
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รองรับกำรขยำยตัวของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน” โดยศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภำวะมลพิษกรณี
กำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงเรือบริเวณอ่ำวศรีรำชำ–เกำะสีชัง รวมถึงกำรสะสมของตะกอนที่อำจมีผลต่อระบบ
นิเวศทำงทะเลและผลกระทบทำงอำกำศต่อชุมชนทั้งบริเวณอ่ำวศรีรำชำและเกำะสีชัง พร้อมเสนอแนวทำง
มำตรกำร กำรพัฒ นำกฎหมำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรรองรับกำรพัฒ นำเป็นท่ำเรือหรือ
เขตขนส่งสินค้ำในระดับภูมิภำค ซึ่งจะเป็นทำงเลือกเป็นพื้นที่ขนส่งสินค้ำเพื่อลดต้นทุนของกำรขนส่งสินค้ำ
ให้กับผู้ประกอบกำรในระดับภูมิภำคต่อไปและป้องกันปัญหำควำมขัดแย้งของประชำชนที่ได้รับผลกระทบที่
อำจกระทบกับ ภำคอุตสำหกรรมของประเทศ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัญ หำสิ่ งแวดล้ อมจำกกำรขนส่ งสิ นค้ำ
ทำงเรือบริเวณอ่ำวศรีรำชำ-เกำะสีชัง มีดังนี้
1. ปัญหำฝุ่นละอองในอำกำศจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำขำเข้ำ-ขำออก (สินค้ำเทกอง) ประเภทมันสำปะหลัง
จำกเรือลำเลียงขึ้น-ลงเรือเดินทะเลที่มีผลกระทบถึงชุมชน
2. ปัญหำฝุ่นละอองในอำกำศจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำขำเข้ำ-ขำออก (สินค้ำเทกอง) ประเภทถ่ำนหินจำก
เรือลำเลียงขึ้น-ลงเรือเดินทะเลที่มีผลเฉพำะบริเวณขนถ่ำย
3. ปัญหำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจำกเรือขนส่งประเภทต่ำง ๆ
4. ปัญหำน้ำเสียจำกเรือและจำกกำรล้ำงระวำงเรือและเศษวัสดุจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำ
5. ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของตะกอนดินพื้นทะเล
โดยได้เสนอเสนอมำตรกำร แนวทำงในกำรกำหนดนโยบำย กฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงเรือ คือ
1) กำรลดผลกระทบจำกขั้นตอนกำรขนถ่ำยจำกเรือโป๊ะลงเรือสินค้ำ
2) กำรลดผลกระทบโดยกำรกำหนดจุดจอดเรือสิ นค้ำและพื้นที่ทำกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงเรือให้
เหมำะสมในแต่ละฤดูกำล
3) กำรลดผลกระทบที่ตัวสินค้ำโดยตรง
4) มำตรกำรควบคุมและติดตำมตรวจสอบกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงเรือ
5) มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย
6) มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรฟื้นฟูคุณภำพน้ำและตะกอนดินพื้นทะเล ดังนี้
1) กำรฟื้นฟูคุณภำพน้ำทะเลและตะกอนดินพื้นทะเล โดยกำรกำหนดจุดห้ำมจอดเรือสินค้ำเพื่อ
กำรขนถ่ำยในแต่ละฤดูกำล
2) กำรฟื้นฟูคุณภำพน้ำและตะกอนดินโดยใช้วิธีทำงชีวภำพ
3) กำรฟื้นฟูคุณภำพน้ำและตะกอนดินในทะเลบริเวณรอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมกำร
ขนถ่ำยสินค้ำ
4) กำรพัฒนำกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงเรือในพื้นที่ศึกษำเพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน กำรขนส่ง
สินค้ำในภูมิภำคอำเซียน

11
ลั ฆ วี ปรี ชั ย (2557) ศึ กษำ “กำรจัด กำรมูล ฝอยบนเรือ และท่ ำเที ยบเรือ จำกกิ จกรรมบริก ำร
ท่ อ งเที่ ย วด ำน้ ำลึ ก บริ เวณหมู่ เกำะรำชำ ที่ ขึ้ น ฝั่ ง ณ ท่ ำ เที ย บเรือ อ่ ำ วฉลอง อ ำเภอเมื อ ง จั งหวั ด ภู เก็ ต ”
โดยศึกษำระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นบนเรือบริกำรท่องเที่ยวดำน้ำลึกบริเวณหมู่เกำะรำชำเชื่อมโยง
จนถึงบนฝั่ ง บริ เวณท่ำเที ยบเรืออ่ำวฉลอง วิเครำะห์ ป ริมำณและองค์ประกอบของขยะมูล ฝอย ตลอดจน
เสนอแนะกำรปรับปรุงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยบนเรือบริกำรท่องเที่ยวและท่ำเทียบเรือ ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ขยะมูลฝอยบนเรือเกิดจำกกิจกรรมกำรบริโภค มีค่ำเฉลี่ย 0.77+ 0.39 กิโลกรัมต่อคน แบ่งเป็นขยะมูลฝอย
ย่อยสลำยได้ และขยะมูล ฝอยรี ไซเคิล มีกำรนำขยะมูลฝอยจำกบนเรือกองทิ้งไว้บริเวณสะพำนเทียบเรือ
โดยมีกำรจัดกำรที่ไม่เหมำะสม ซึ่งผู้ศึกษำได้เสนอให้มีกำรจัดทำโครงกำรนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหำมูลฝอยตกค้ำง
โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรคัดแยกและบริหำรจัดกำรกำจัดขยะมูลฝอยให้
มีประสิทธิภำพ
กรมเจ้ ำท่ ำ (2551) ศึ กษำ “โครงกำรจั ดกำรของเสี ยของท่ ำเรื อไทย” โดยศึ กษำกำรปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภำพกำรบริ ห ำรจั ดกำรของเสี ย ของท่ ำเรือ เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสำมำรถปฏิ บั ติ ตำมข้อ บั งคั บ ของ
อนุสัญญำ MARPOL 73/78 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรของเสียของท่ำเรือของประเทศให้
เป็ น ไปตำมข้อบั งคับ ของอนุ สั ญ ญำระหว่ำงประเทศ และเป็ นไปตำมกฎหมำยไทย ศึกษำกฎข้อบังคับและ
ข้อจำกัดต่ำง ๆ เพื่อประกอบกำรเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของเสียของท่ำเรือที่เหมำะสม
ศึกษำรูป แบบกำรดำเนิ นงำน และองค์กรบริหำรของท่ำเรือในกำรบริหำรจัดกำรของเสียจำกเรือ เพื่อศึกษำ
แผนกำรพั ฒ นำกำรบริ ห ำรจั ด กำรของเสี ย ณ ท่ ำเรือ สำธิ ต 3 แห่ ง คื อ ท่ ำเรือ กรุงเทพ ท่ ำเรือ แหลมฉบั ง
และท่ำเรือมำบตำพุด สำหรับรองรับกำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำ MARPOL 73/78 ซึ่งประเทศไทยได้ลงนำม
ในภำคยำนุ วัตรสำรเข้ำเป็น ภำคีอนุ สัญ ญำ MARPOL 73/78 ในภำคผนวก 1 และ 2 ต่อองค์กำรทำงทะเล
ระหว่ำงประเทศแล้ว โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2551
ผลที่ได้รับจำกกำรศึกษำในครั้งนี้ คือ แผนปฏิบัติกำรจัดกำรของเสียจำกเรือ (Operation Plan for
the Management of Ship-Generated Waste) ของท่ ำ เรื อ สำธิ ต ทั้ ง สำมแห่ ง โดยกรมเจ้ ำ ท่ ำ จะน ำผล
กำรศึกษำนี้ไปประยุกต์ใช้กับกำรจัดกำรของเสียจำกเรือและท่ำเรือในประเทศไทยภำยใต้กฎหมำยไทยและ
ข้อกำหนดของอนุสัญญำ MARPOL 73/78 อย่ำงสอดคล้องกัน
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
เกำะสีชังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลตำบลเกำะสีชัง
มีอำณำบริเวณครอบคลุมทั้งพื้นที่บกและในทะเลเป็นบริเวณกว้ำง 25.61 ตำรำงกิโลเมตร และเป็นบริเวณที่มี
กำรขนถ่ำยสินค้ำของเรือสินค้ำขนำดใหญ่ โดยพบว่ำที่ผ่ำนมำมีปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ที่ เกิ ด ขึ้ น ในทะเลรอบเกำะสี ชั ง ได้ แ ก่ 1. กำรก ำจั ด ขยะมู ล ฝอยในทะเลรอบเกำะสี ชั ง 2. ปะกำรั งและ
แหล่ ง อำศั ย ของสั ต ว์ น้ ำถู ก ท ำลำย 3. กำรจั บ สั ต ว์ น้ ำที่ ไม่ ถู ก กฎหมำย 4. กำรจั ด ระเบี ย บกำรจอดเรื อ
5. กำรฟุ้งกระจำยเนื่องจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 6. กำรจัดระเบียบกำรเลี้ยงสัตว์น้ำ
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จำกข้อมูลข้ำงต้น ปัญหำมลพิษทำงทะเลในกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงทะเลบริเวณเกำะสีชัง มีปัญหำสำคัญ
เช่น ปัญหำฝุ่นละอองจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำ ปัญหำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจำกเรือ ปัญหำน้ำเสียจำกเรือและ
กำรล้ำงระวำงเรือ นับเป็นปัญหำสำคัญในพื้นที่บริเวณท่ำเรือเกำะสีชัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ในกำรขนถ่ำยสินค้ำเทกอง
ชนิดต่ำง ๆ เช่น ปูนซีเมนต์ แป้งมันสำปะหลัง ถ่ำนหิน ปุ๋ยเคมี เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีสินค้ำบรรจุหีบ ห่อ เช่น
น้ำตำล ข้ำวสำร ข้ำวโพด เป็นต้น จึงมีควำมสำคัญ ที่จะต้องหำแนวทำงป้องกัน และดำเนินกำรแก้ไขอย่ำง
รวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณท่ำเรือ ซึ่งเทศบำลตำบลเกำะสีชังและหน่วยงำน
ที่เกี่ย วข้ องได้ด ำเนิ น มำตรกำรต่ ำง ๆ เพื่ อแก้ ไขปั ญ หำดั งกล่ ำว เช่น กรมทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง
มีกำรบังคับใช้กฎหมำยโดยกำรออกมำตรกำรห้ำมเท ทิ้ง ระบำย ของเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอื่น
ใดบริเวณพื้นที่เกำะสีชัง ซึ่งปัญหำที่เกิดขึ้นองค์กรนิติบัญญัติให้ควำมสำคัญและหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
มำโดยตลอด
อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรศึกษำของนักวิชำกำรในกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงทะเลนั้น ยังพบว่ำมีปัญหำ
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหำเรื่องเขตบังคับใช้กฎหมำยที่ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงเขตเศรษฐกิจ
จำเพำะ และปัญหำเรื่องหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวด้วย
กำรปล่อยทิ้งขยะจำกเรือเดินทะเลที่ไม่มีควำมชัดเจนในส่วนของกฎหมำยที่กำหนดอำนำจหน้ำที่เป็นกำรเฉพำะ
เป็นต้น
ดังนั้น จึงควรเร่งหำแนวทำงแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงทะเลในบริเวณเกำะสีชัง
เพื่อเป็ น กำรป้ องกัน มลพิษที่จ ะกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อ มและประชำชนในบริเวณที่ทำกำรขนถ่ำยสิ นค้ำ ให้ มี
ประสิทธิภำพ เช่น กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้มีควำมเคร่งครัด ใช้กำรขนถ่ำยสินค้ำเทกองระบบปิด
ตลอดจนใช้ อุ ป กรณ์ ข นถ่ ำ ยที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มแบบ Eco Hopper เพื่ อ ลดฝุ่ น ละอองขณะขนถ่ ำ ย
นอกจำกนี้ ควรมีกำรจั ดระเบี ย บหรื อกำหนดพื้น ที่จอดเรือที่ใช้ในกำรขนถ่ำยสิ นค้ำในทะเลให้ มีระยะทำง
ห่ำงจำกฝั่งหรือพื้นที่ชุมชน เพื่อลดผลกระทบจำกกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำเทกอง
ตลอดจนมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนขนถ่ำยสินค้ำของเรือให้เคร่งครัด เป็นต้น
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